
Ich beantrage / wir beantragen, in die Evakuierungsliste des Auswärtigen Amts der 
Bundesrepublik Deutschland für gefährdete Afghaninnen und Afghanen aufgenommen zu 
werden und nach Deutschland ausgeflogen zu werden. Hilfsweise beantragen wir die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach  § 22 Aufenthaltsgesetz und die zeitnahe und 
unbürokratische Erteilung eines entsprechenden Visums zur Einreise nach Deutschland 
aus Afghanistan oder einem Drittstaat.

افغان    /                 برای آلمان فدرال جمهوری فدرال خارجه وزارت تخلیه لیست در تا کنیم یم درخواست ما کنم یم درخواست من
       . بخش           با مطابق ما ، متناوبا شویم منتقل آلمان به و یم بگری2 قرار خطر معرض در و      22های رسی::::ع صدور و اقامت قانون

دهیم                  یم اقامت اجازه ، آلمان به ثالث کشور یا آلمان از ورود برای مربوطه ویزای بوروکراتیک غری2 .

Gefährdete Person/en

Person Nr. 1       شماره 1شخص Antragsteller*in / Kontaktperson     / تماس فرد Jمتقایض

Vorname    کوچک نام

Familienname    
N

خانوادیگ نام

Geburtsdatum    تولد تاری::::خ

Geburtsort    تولد محل

Staatsangehörigkeit   ملیت

Tazkira-Nummer    ا تازکری2 تعداد

Pass-Nummer    پاسپورت شماره

Aufenthaltsort in Afghanistan                
افغانستان   در اقامت

Telefon (mobil)     همراه تلفن

E-Mail    ایمیل آدرس

Person Nr. 2       شماره 2شخص Angehörige/r der Kernfamilie        ای هسته خانواده عضو

Vorname    کوچک نام

Familienname    
N

خانوادیگ نام

Geburtsdatum    تولد تاری::::خ

Geburtsort    تولد محل

Staatsangehörigkeit   ملیت

Tazkira-Nummer    ا تازکری2 تعداد

Pass-Nummer    پاسپورت شماره

Person Nr. 3        شماره 3شخص Angehörige/r der Kernfamilie        ای هسته خانواده عضو

Vorname    کوچک نام

Familienname    
N

خانوادیگ نام

Geburtsdatum    تولد تاری::::خ

Geburtsort    تولد محل

Staatsangehörigkeit   ملیت

Tazkira-Nummer    ا تازکری2 تعداد

Pass-Nummer    پاسپورت شماره



Person Nr. 4       شماره 4شخص Angehörige/r der Kernfamilie        ای هسته خانواده عضو

Vorname    کوچک نام

Familienname    
N

خانوادیگ نام

Geburtsdatum    تولد تاری::::خ

Geburtsort    تولد محل

Staatsangehörigkeit   ملیت

Tazkira-Nummer    ا تازکری2 تعداد

Pass-Nummer    پاسپورت شماره

Person Nr. 5       شماره 5شخص Angehörige/r der Kernfamilie        ای هسته خانواده عضو

Vorname    کوچک نام

Familienname    
N

خانوادیگ نام

Geburtsdatum    تولد تاری::::خ

Geburtsort    تولد محل

Staatsangehörigkeit   ملیت

Tazkira-Nummer    ا تازکری2 تعداد

Pass-Nummer    پاسپورت شماره

…

Begründung / Informationen zu meiner / unserer Situation: 
ما                                                                                                    وضعیت مورد در اطالعات و توجیه

Beschreibung meiner / unserer 
Situation    /   ما من وضعیت ح رس]

Meine / unsere Verbindungen zu 
Deutschland       /  آلمان با ما من ارتباطات

Kontaktperson in Deutschland        :آلمان در تماس فرد اختیاری

Vorname Familienname     
N

خانوادیگ نام نام

Geburtsdatum    تولد تاری::::خ

Adresse   Jنشاین

Telefon (mobil)     همراه تلفن

E-Mail    ایمیل آدرس


